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1. Dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

    Jesteś młody, aktywny, ciekawy świata i chcesz wzmocnić kompetencje 

liderskie? Nie czekaj, dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych działające-

go przy Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń. Inicjatywa 

ma na celu promocję aktywności obywatelskiej oraz promocję rozwoju 

osobowościowego i zawodowego . 

Forma zajęć w ramach KLM: spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, mają formę interaktywną, opartą 

na dyskusji nt. aktualnych kwestii europejskich. 

Jak się zgłosić? Wystarczy przesłać zgłoszenie na adres: europedirect-torun@byd.pl lub skontaktować się te-

lefonicznie (52 567 00 09) z biurem Europe Direct - Toruń.  

Co zyskujecie dzięki uczestnictwu? 

 wiedzę nt. możliwości, jakie stwarza  

młodym ludziom Unia Europejska, 

 dostęp do aktualności nt. programów grantowych, możliwości podję-

cia nauki, pracy, stażu za granicą, wyjazdu na wolontariatu;   

 dostęp do oferty szkoleniowej PIE ED i WSG; 

 wzmocnienie kompetencji liderskich; 

 możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami reprezentującymi 

instytucje europejskie; 

 członkowie KIM będę zaangażowani w działania ED – Toruń. 

Dla kogo? 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otwarci na 

zdobywanie nowych kompetencji, aktywni. 

 

Cel: 

 promowanie wartości demokratycznych, otwarto-

ści, tolerancji 

 promowanie postaw przedsiębiorczych  

i kreatywnych. 
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

3. Spotkanie z ekspertem — 23 lutego 2015 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędzie się ono 23 lutego 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 
od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punktu 
Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toru-
niu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kon-
taktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, mailowo: europe-
direct-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów za nadesłanie prac. Wszystkie trzy kon-

kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

 Serdecznie gratulujemy! Kolejna edycja konkursów już w przyszłym roku!  

 

     Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 9 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 

11:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (ul. Królowej Jadwigi 14, budy-

nek L – Akademicka Przestrzeń Kulturalna, Galeria nad Brdą). Na tę uroczystość 

serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i osoby wyróżnione wraz z opieku-

nami. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia drogą mailową 

na adres europedirect-bydgoszcz@byd.pl lub telefoniczną pod nr: (52) 567 00 69.  

 

Lista laureatów dostępna jest na stronie internetowej ED-Toruń. 

 

Organizatorami konkursu są: Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – To-

ruń i Bydgoszcz, 

Punkty Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocławiu, Szkoła Języków Obcych w Byd-

goszczy, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospo-

darki 

Partnerzy: 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka 

2. Rozstrzygnięta V edycja konkursów  z okazji EDJ 

Czy kiedykolwiek kontaktowałeś 

się z Punktem Informacji Europej-

skiej Europe Direct – Toruń  

przy Wydziale Technicznym WSG? 

Wziąłeś udział w lekcji europej-

skiej, konferencji, pikniku europej-

skim, skorzystałeś z możliwości 

konsultacji z naszym ekspertem  

ds. funduszy europejskich?  

Jeżeli tak, to prosimy o wyrażenie 
swojej opinii za pomocą krótkiej 
anonimowej ankiety, która pozwoli 
nam podnieść jakość naszych 
usług. Znajdziesz ją tutaj:  
http://ec.europa.eu/eusurvey/
runner/EDICfeedback2014?
surveylanguage=PL.  
 

Twoje zdanie jest dla nas ważne! 

4. Podziel się swoją opinią!  
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4. Co dla Ciebie znaczy zjednoczona Europa? 

1. Konkurs na najlepszy artykuł 

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literackim dla młodych Europejczyków „Tak podobni, tak  
różni, tak europejscy”. Tematem przewodnim jest rozszerzenie Unii Europejskiej a zgłoszona praca powinna  
odnosić się do dwóch poniższych pytań:  

  Jakie są Twoje doświadczenia w rozszerzonej Unii Europejskiej?  

  Jak rozszerzona Unia Europejska może sprostać wyzwaniom przyszłości?  

Konkurs dedykowany jest młodym Europejczykom w wieku od 18 do 27 lat, obywatelom państw członkowskich  
Unii Europejskiej. Jury wybierze po jednym zwycięzcy z każdego kraju członkowskiego. Na laureatów czekają  
trzydniowe wizyty studyjne w Brukseli, a ich prace zostaną opublikowane przez Komisję Europejską.  

Termin przesyłania prac: 27 lutego 2015 r.  
 
Szczegóły na: http://ec.europa.eu/polska/news/ 

 Komisja Europejska zorganizowała konkurs na film zatytułowany „Czym dla Ciebie jest zjednoczona Euro-
pa?”, skierowany do młodych obywateli państw członkowskich UE  oraz państw kandydujących i potencjalnych 
krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej(13-15 lat).  

 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny organizuje po raz trzeci do-
roczny konkurs internetowy na film wideo. W tej edycji konkursu, zorganizowa-
nej w partnerstwie z łotewską prezydencją w Radzie UE i zatytułowanej „Europa 
na głosy – Europe in Harmony”, mogą brać udział osoby zajmujące się amator-
sko produkcją materiałów wideo, chóry i zespoły wokalne ze wszystkich 28 pań-
stw członkowskich UE. 

2. Zaśpiewaj-sfilmuj-prześlij-zagłosuj 

Więcej na temat konkursu: www.eesc.europa.eu/ 

Członkowie krajowych jury wybiorą jeden film z każdego państwa. Nagrodą w 
konkursie jest wyjazd do Brukseli, podczas którego zwycięzcy będą mieli oka-
zję zwiedzić miasto oraz instytucje europejskie oraz poznać młodych ludzi z 
całej Europy. 

Filmy można zgłaszać do 10 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem strony http://
ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm. 
 

 Do 23 lutego 2015 roku można nadsyłać zgłoszenia do konkursu, organizowanego wspólnie przez Parla-
ment Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. 
Zgłaszać mogą się osoby w wieku 16 – 30 lat, realizujące różnego rodzaju działania ułatwiające porozumienie i 
współpracę między Europejczykami, np. programy wymiany młodzieży, projekty artystyczne czy 

internetowe.  

Łączna pula nagród pieniężnych to 10 000 euro. Trzy zwycięskie projekty otrzymają fundusze na 
dalszy rozwój w wysokości 5 000, 3 000 oraz 2 000 euro. Zwycięzcy zostaną także zaproszeni do 
siedziby Parlamentu Europejskiego. Wszyscy nominowani do nagrody przez krajowe jury będą 
zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród w Akwizgranie w maju 2015.                                     

Formularz zgłoszeniowy  

3. Nagroda im. Karola Wielkiego 
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 1 grudnia 2014 r. Donald Tusk objął stanowisko przewodniczącego 
Rady Europejskiej. Pierwszego dnia urzędowania nowy przewodniczący 
wziął udział w krótkiej uroczystości dla pracowników Rady Europejskiej,  
odebrał władzę nad Radą z rąk dotychczasowego przewodniczącego Herma-
na Van Rompuya i wygłosił krótkie przemówienie. Ponadto Donald Tusk spo-
tkał się z nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej - Jean-Claude'em 
Junckerem. Nowy przewodniczący Rady Europejskiej odbył także telefonicz-
ną rozmowę z prezydentem USA Barackiem Obamą, podczas której poruszo-
no temat negocjacji umowy handlowej, kryzysu na Ukrainie oraz sytuacji go-

spodarczej.  

Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europej-
skim Rokiem na rzecz Rozwoju (ERR). Przyświecać mu będzie  

motto "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość".  

Jego oficjalnej inauguracji dokonał przewodniczący Komisji Europejskiej 
podczas ceremonii w Rydze. - Europa może odegrać właściwą rolę na świe-
cie, jeśli wszyscy Europejczycy zrozumieją, jakie korzyści daje współpraca 
na rzecz rozwoju obu stronom: zarówno beneficjentom, jak i obywatelom 

UE – powiedział Jean-Claude Juncker.  

1. 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju 

Cele Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju to przede wszystkim informowanie obywateli UE o współpracy  
rozwojowej Unii i państw członkowskich, podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących ze współpracy 
rozwojowej UE, zarówno dla odbiorców pomocy, jak i dla obywateli Unii oraz promowanie wśród obywateli  

w Europie i krajach rozwijających się poczucia wspólnej odpowiedzialności i solidarności.  

Koordynatorem ERR2015 w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.   

2. Nowy przewodniczący Rady Europejskiej 

Na oficjalnym profilu Donalda Tuska można zobaczyć wideorelację z pierwszego dnia urzędowania nowego przewod-
niczącego Rady Europejskiej: https://www.youtube.com/watch?v=GpaHbxrzq2M  

 1 stycznia 2015 r. Litwa stała się kolejnym członkiem strefy euro. Litwini zaczną uży-
wać euro jako oficjalnej waluty, a do 15 stycznia 2015 r. litewskie lity oraz euro są  
w równoległym obiegu. Na litewskim euro widnieć będzie wizerunek "Pogoni", uzbrojonego 
rycerza na koniu, który jest godłem Litwy.   
 
Szczegóły na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/141121_euro_pl.htm.  

3. Dziewiętnasty członek strefy euro 

 Czternaście dni na zmianę decyzji o zakupie, większa przejrzystość 
cen, czytelniejsze informacje dotyczące warunków zwrotu towaru, brak ukrytych 
kosztów - to wszystko dzięki nowej unijnej dyrektywie, która w Polsce zaczęła  

obowiązywać od 25 grudnia 2014 roku.  

W pozostałych krajach UE obowiązuje już od połowy czerwca 2014 roku. Teraz 
konsumenci w całej UE zyskują więcej praw i lepszą ochronę przed nieuczciwymi 

sprzedawcami.  

4. Więcej praw dla konsumentów 

Zobaczcie, co jeszcze się zmieni: http://ec.europa.eu/polska/news/141002_dla_konsumenta_pl.htm 
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5.  Podsumowanie Projektu: Praca 

  
       Komisja Europejska przedstawiła analizę niemal 150 tys. odpowiedzi otrzymanych w ramach konsultacji w 
sprawie ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS) przeprowadzonych 
w związku z transatlantyckim partnerstwem handlowo-inwestycyjnym (TTIP). Komisja poprosiła zainteresowa-
nych o komentarze na temat możliwych sposobów ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między inwesto-

rami prywatnymi a rządami.  

Większość odpowiedzi, około 145 tys. (97 proc.), nadesłano za pośrednictwem róż-
nych platform internetowych grup interesów zawierających gotowe krótkie odpo-
wiedzi negatywne. Komisja otrzymała ponadto indywidualne komentarze od ponad 
3 tys. osób i około 450 organizacji reprezentujących przekrój społeczeństwa oby-
watelskiego UE, m.in. organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, 
związków zawodowych, stowarzyszeń konsumentów, kancelarii prawnych i środo-

wisk akademickich.  

Na podstawie otrzymanych uwag można wskazać dziedziny, które wydają się być 

szczególnie ważne dla respondentów. Są to m.in.: 

 ochrona prawa do regulacji; 

 powołanie i funkcjonowanie trybunałów arbitrażowych; 

 związek między krajowymi systemami sądowymi i rozstrzyganiem sporów między inwestorem a państwem; 

 weryfikacja decyzji wydanych w ramach rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem pod kątem 

poprawności prawnej za pomocą mechanizmu odwoławczego. 

Wyznaczają one cztery obszary działań wymagających dalszej analizy. 

Szczegółowe informacje: http://ec.europa.eu/polska/news/150113_ttip_pl.htm. 

 Jak uczelnie powinny się zaangażować w przygotowanie studentów do wejścia 
na rynek pracy. Dziś wszyscy – pracodawcy, wykładowcy – podkreślają, jak ważne są 
umiejętności miękkie i że to one decydują o sukcesie w pracy. Czym są, jak je wypra-
cować i jak się nimi dobrze posługiwać? O tym właśnie rozmawiali w Warszawie 
przedstawiciele polskiego rządu, Komisji Europejskiej i eksperci, którzy spotkali się, 

by podsumować II edycję akcji Gazety Wyborczej Projekt: Praca.  

W ramach projektu odbyło się 56 pilotażowych warsztatów w 11 miastach, w siedzi-
bach 12 uczelni. Partnerem projektu jest Komisja Europejska w Polsce, która w każ-
dym z tych miejsc była obecna ze stoiskiem informacyjnym i poradami na temat karie-

ry w instytucjach UE. Tak było również w czwartek, 22 stycznia w BUWie.  

Starając się o pracę w unijnych instytucjach, należy zgłosić się najpierw do Europejskiego Urzędu Doboru 
Kadr (EPSO). To właśnie na stronie internetowej urzędu: http://www.eu-careers.eu/ są ogłaszane bieżące kon-
kursy na stanowiska administracyjne i specjalistyczne. W przypadku staży sytuacja wygląda inaczej – więk-
szość instytucji i agencji prowadzi własne programy stażowe, różniące się długością trwania, wymaganiami 
czy wysokością stypendium. Jeśli zatem chcecie zgłosić się na staż, szukajcie informacji na stronie interneto-

wej wybranej przez Was instytucji.  

6. Co Europejczycy myślą o TTIP? 

http://ec.europa.eu/polska/news/150113_ttip_pl.htm
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